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Jak se stát Autorizovanou osobou 

 všechny profesní kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací (NSK) 

 ke každé profesní kvalifikaci jsou vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy 

 kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané 
kvalifikace měl ovládat 

 hodnotící standard určuje formou odborných způsobilostí, co a jakým způsobem 
uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí u zkoušky prokázat a Podmínky, hlavně 
požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně-technické zabezpečení nutné pro 
výkon zkoušky 

 ověřování a uznávání profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. provádějí tzv. 
autorizované osoby, a to podle hodnoticích standardů příslušných profesních kvalifikací 

 autorizovanou osobou pro určitou profesní kvalifikaci se může stát každá fyzická nebo 
právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem č. 179/2006 Sb. 

 zájemce, který chce být autorizovanou osobou pro určitou profesní kvalifikaci, může o 
autorizaci požádat autorizující orgán, tj. ministerstva, do jehož gesce patří profesní 
kvalifikace, pro kterou žadatel chce získat autorizaci 

 žadatel si nejprve vybere, pro kterou profesní kvalifikaci či profesní kvalifikace chce 
získat autorizaci 

 na stránkách Národní soustavy kvalifikaci je u každé PK uvedeno, pod který autorizující 
orgán spadá a kam se podává žádost 

 žádosti se podávají na již existujících formulářích, které se nacházejí na stránkách 
jednotlivých ministerstev 

 udělení autorizace podléhá správnímu poplatku 1500,- Kč za jednu profesní kvalifikaci 

 správní poplatek lze hradit bankovním převodem nebo formou kolků 

 při žádosti o udělení autorizací pro více profesních kvalifikací v rámci jedné žádosti se 
pak správní poplatek násobí počtem profesních kvalifikací, o které zájemce žádá 

 autorizující orgán posoudí, zda zájemce o autorizaci splňuje požadavky na autorizovanou 
osobu stanovené v hodnoticím standardu, a dle toho rozhodne o udělení autorizace 

 o udělení autorizace rozhodne autorizující orgán do 30 dnů, pokud žadatel splní všechny 
podmínky pro udělení autorizace, má na udělení autorizace právní nárok, v opačném 
případě přeruší autorizující orgán v prvním kroku správní řízení a vyzve žadatele 
k doložení potřebných dokumentů   

 autorizace se uděluje vždy na dobu 5 let, kdy platnost autorizace je možné prodloužit (i 
opakovaně) o dalších 5 let, a to na základě žádosti, která musí být podána nejpozději 3 
měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace a která podléhá správnímu poplatku 
500,- Kč 
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Lze použít následující formuláře žádostí: 

 žádost pro fyzické osoby 

 žádost pro podnikající fyzické osoby 

 žádost pro právnické osoby 

 žádost pro školy 

 

Škola musí využít formulář žádosti pro právnické osoby, pokud: 

 chce žádat o profesní kvalifikaci, která nevede k úplné profesní kvalifikaci 

 nemá v rejstříku obor vzdělání, ke kterému by vedla profesní kvalifikace 

 není v rejstříku škol 

 
Náležitosti žádosti o autorizaci jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých 
autorizujících orgánů: 
 

 Ministerstvo pro místní rozvoj  

https://1url.cz/xzlUE 

 Ministerstvo zemědělství  

https://1url.cz/fzlUB 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu  

https://1url.cz/pzlUp 

 Ministerstvo vnitra  

https://1url.cz/HzlUG 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

https://1url.cz/4zlUl 

 Ministerstvo dopravy  

https://1url.cz/TzlUF 

 Ministerstvo zdravotnictví  

https://1url.cz/7zlUR 

 Ministerstvo kultury 

https://1url.cz/PzlUa 

 Ministerstvo životního prostředí  

https://1url.cz/YzlU3 
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